
BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

 

STRAŠLIVÝ VE SVÉM HNĚVU, NEJVĚTŠÍ VE SVÉM 
MILOVÁNÍ!  

O MARNOSTI LIDSKÝCH PŘEDSTAV A LIDSKÉHO SNAŽENÍ 
(Ř 11,7-10) 

 
neboť Hospodin, tvůj Bůh, je oheň sžírající, Bůh žárlivě 

milující. 
Deuteronomium 4:24 

 

 
Římanům 11:1 Chci tím říci, že Bůh zavrhl svůj lid? Naprosto ne! 
Vždyť i já jsem Izraelec, z potomstva Abrahamova, z pokolení 
Benjamínova. 2 Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl. 
Nevíte z Písma, jak si Eliáš Bohu naříká na Izrael? 3 `Hospodine, 
proroky tvé pobili a oltáře tvé pobořili, já jediný jsem zůstal, a také 
mně ukládají o život!´ 4 Jakou však dostal odpověď? ̀ Zachoval jsem 
si sedm tisíc mužů, kteří nesklonili kolena před Baalem.´ 5 A tak i 
nyní je tu zbytek lidu vyvolený z milosti. 6 Když z milosti, tedy ne 
na základě skutků - jinak by milost nebyla milostí. 7 Co z toho 
plyne? Izrael nedosáhl, oč usiluje. Dosáhli toho jen vyvolení z 
Izraele, ale ostatní zůstali zatvrzelí, 8 jak je psáno: ̀ Bůh otupil jejich 
mysl, dal jim oči, aby neviděli, uši, aby neslyšeli, až do dnešního 
dne.´ 9 A David praví: `Ať se jim jejich stůl stane léčkou a pastí, 
kamenem úrazu a odplatou, 10 ať se jim oči zatmějí, aby neviděli, a 
jejich šíje ať je navždy sehnutá.´ 
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I. ÚVOD 
 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  
  Fp 2,12-13; Ž 130,1-4; Ř 8,28-Ř 11; 

 

 

 

II. NEZÁLEŽÍ NA LIDSKÉM ÚSILÍ, ALE NA BOŽÍM 

VYVOLENÍ A SLITOVÁNÍ! (V. 7) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  
 Ř 11,2; 10,20-21; 3,9-12; 3,0; 1,16-17; Gn 3,15; Iz 53; Ž 2,6-12; 16,8-10; 22,9-

22; Lk 18,11-12; J 3,18-19; Mt 12,32; Ef 2,1-2; Žd 12,14; 

 

 

 

 

 



BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

 

III. PODLE ODVĚKÉHO PLÁNU A URČENÍ! (V. 8-10) 
 
 
 
 
 

 

Biblické odkazy:  
 Dt 29,3; Iz 29,9-10; Mt 4,4-10; J 1,1-4; 3,18; 1 Pt 2,12; Ř 11,17-21; 

 

 
 

IV. JEDINÉ SVĚTLO, ZÁCHRANA, VYSVOBOZENÍ A 

UZDRAVENÍ JE JEŽÍŠ KRISTUS! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  
 Ř 1,18-21; 1,16-17; Kol 1,15-20; 
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OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas  

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Jan Suchý, vedení (Ž 65) Pavel 

Borovanský, písně Terezka Weberová.  

Po shromáždění budeme mít společný oběd. 

 

Írán: Křesťané podzemní církve dostávají tvrdé tresty 

Když si 13. srpna předvolaly íránské úřady jeden křesťanský manželský pár 

do Teheránu, věřící manželé se domnívali, že jde jen o navrácení jejich 

zabavených věcí. Místo toho byli Homayoun Zhaveh a jeho manželka Sara 

Ahmadi zadrženi v teheránské věznici Evin, která je proslulá tvrdým 

zacházením s lidmi považovanými za politické nepřátele státu. Manželé 

byli poprvé zatčeni v červnu 2019 pro podezření z příslušnosti k „ilegální 

organizaci“, přičemž Zhaveh strávil měsíc ve věznici Evin a Ahmadii tam 

drželi 67 dní – z toho polovinu času na samotce. V listopadu 2020 

odsouzena k 11 letům vězení za svůj údajný podíl na vedení domácí církve, 

zatímco Zhaveh byl odsouzen na dva roky za příslušnost k domácí církvi. 

Tresty také zahrnovaly dvouletý zákaz členství v jakékoli sociální nebo 

politické skupině, dvouletý zákaz vycestovat do zahraničí a šest měsíců 

veřejně prospěšných prací. 

 
Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, j imž byl svěřen soud. Spatřil jsem také 

ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli 

před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani 

na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s K ristem na tisíc let. 

Zjevení Janovo 20:4 
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